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 , طايحلا نبا فورمملا « يلثتلا ةقدص نب يحي ن , دمحم ن دمحأ هلا دبع وبأ
 , ةيناندملا بر هبسث لصتي , بتاكلا يتشمدلا

 هوبأ ناكو , ©0 هسفن وهكلذركذ اك «ةثاميرأو نيسمخ ةنس قشمدب طايخلا نبا دلو 5 : يس 1
 تناكو . ءركذ يتأيس ©9 ىحم همسا خأ هل ناكو  هيلإ ةبسنلاب ايس © اذ )السايل
 دنع ناكو « ةيباجلا باب خاد «4) ةيرضيملع فورعملا نيعانصقلا برد يف طايل

 نا نايتفلا ينأ ريمألا 2 راد نع ةديعب هراد

 ةداملا ىلع ايرج هدج مساب يب هنأل ء ريكألا خألا نوكي دف

 ودلا ىلع ءالا
 ١ سويح نبا ثاويد (ل)
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 رضقنو رصقلا اوقرحأو « ةرامإلا

 تقرتحاف اهنم بناج يف رانلا
 هناطيح الإ هنن

 | نيب فالحلا دتشاو

 ينب عماجب هنم تلصأ

 ,« ةعبرألا
 وجلسلا هاشكلم ناطلسلا ءارمأ

 ثف © اهنع ةريملا عطقو اهبرخ ىتح الامعأل بلا
 د ىتح رخآ ىلإ نيح نم اهرصامي يقبو . «5) رإبلا كلم نم هونكمي موا

 ةعاسج ميهوجو نم لقتعاو , نييقشمدلا رود يق هدنج

 دابا نع مهتم ةعامج لحرو « هل ءودأ لامي مبسوفت اودتنا ىت طهار ج

 , "9 سلب ارط ىلا

 رع ميسو

 لب « ةقافلاو عوملا نم 7 راهأ نم قبب مل 458 ةنس

 ا ناكو . ءالملاو ءالفلاو رقفلا عانفأ فلا ةئاممخ دعب ثاسنإ فالآ ةثالث ىوس ابله

 | رادو « ةيلاخ قاوسألاو « نازايخ اهب را يواست تناك



 تشي مل  ابصلا ناوفنع
 0 ةدم همدخو هل بتكو كنام تك

 د نم رجاه دق تاكو
 نم وثب هتدافو نسحأو < غ1

 هب ممتجا الو « بلح يف هروزي
 ناك الإ ايف ربمو ةنعانس وذ أكن اقف

 تلخد ؛ طايخلا نبا لافو

 ةفرو رثع يناثلا دلجلا يهذلا ءالبللا م
 +٠ سم ةمدقملا سويح نأ ناوي

 ١ الخ نال نايعألا



 هدشنأ ةديصقب رصن نب دوم نب باتو ريمألا حدم سلبارط ىلإ بهذي نأ لبقو

 6014و كابو ةنس

 نأ كداتَع

 روبظ يف يبزح يرحَو 1

 بح يف طايل
 .هتايح رخآآ ىلا كل

 نب ىلع نسحلا بأ كلملا لالج يضاقلا ذئموي اببحاص ناكو سلبارط طايملا نبا لخد

 لصتاف , بدألاو علا ىلع ضيب راأ مهلو « ماثكتملا ريخ نم راّممع ونب

 ||و رمشلا ىلع فطملا نم هب فرع امب الإ هيلإ لسوت
 : ©0اهب هخدما

 0 كي



 اهقوسو ّيلعملا يي

 نر

 انيأر يف يه ةديرف ةديصق اهنم أ نم يم دئاصق ةدعب كلملا رخف هاخأ حد.و
 ايبأ ميج تلاس « هرعش نسحأ 02 اهلوأ ءاب

 ىلع الإ دمتتيال باش وهو

 تالآ يف هتعاضب نأ

 رصكتي لو: هنوف حلا نم دو نسج 0
 ىلإ اضيأ فلتخب لس

 , 60 اهتذمالت نم هسفن ربتعيو

 ١١ س تاويالا (؟)
 لسغع) ١١ 0/+ ركاسع نبا عير# (؟)



 رهاظ ىلإ ًاموي انجرخق

 ملا اذه

 : 03 ارنب طايللا نبا لسف ؛ ممن لاق «
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 سفن هيلإ وبصتام غلي مل هنكلو « رقفلا نم اهيف ام « اليلق صقنت وأ ديزت

 كانه راقعو لام نم زاحام نأ

 نم اسييفام ىلعو ابيلع رانلا

 1 يطع تحت دق

 الا 0 هدانا 1[

 . بلاطملا رذمت نمو

 هلا رظنا )١(
 ها تاويفلا (؟)



 : 29 اهلوأ كلملا لالج ىلا

 رز ينادع نب

 هسرأ بلأ نب شنت ةلودلا جات ذئموي ابكلم مد ىلإ طايخلا نبا داع انو
 ناكو هبحصف ينابفصألا ميدب نب هللا ناكو « ينوجلسلا نبا لاق + هدنع ًاريثأ

 © قارسبقلا

 ١( س تاويدلا +١
 عم س تاويالا (؟)

 ءالبتلا مالعأ ريس (؟) 15/١١٠ طوطع)
 ):( ديم س تاريالا
 .105 نس تاريقلا («)





 وبللا

 .. وبللا نم

 دقق « كلذ ىلع لديام

 ه/, ركاع نا (:)

 م4 س تاويدلا (؟)
520-050- 



 ينالقلا نبا سيئرلا ىلإ ( ه١ ) ةنس هضرم يف بتكو « ةدم هتافو لبق شرمو

 وام رخآ يه ةديصق : ©)اهلوأ ءرمش نم نا

 دوس نادت نم ئضم ام ئسع

 تاهحهَو باص ِء تطرم

 يترعات وكم ال رت اك 05

 , © ةثامسحخو ةرشع عبس ١0 ةنس ناضمر ربش ردع يداح يف قشمدب يفوتو

 نم اهبرقل ريفصلا بابلا ةربقم ابلماو ابيف نفد يتلا ةربقملا

 ابنم ربتشا يحب هيخأ ةيرذ نكلو ؛ مدالوأ نم الو هدب هدالوأ نم دحأ

 هيخأ عم رجاه اذه < نأ ربظيو « ةلودلا

 بئاتكلا يبأ ةلودلا يسب بقلملا نسحلا هئبا اهب هل دلوو ء اه سلبارط ىلإ رعاشلا

 ثلا نيدلا رون لبق قشمد بحاصل ءاشنإلا ةباتك ىلوتو » قشمد ىلإ ةلودلا ينس مجرو

 ,ءاشلا طايخلا ن دهم نب دمحا يخأ نبا وهو ًافاقوأ هتيرذ ىلع فقوو ةمشحو هل ناكو

 نم « قشمد يف ءاضقلا دحاو ريغ مهنم ىلوتو « ةلودلا ينس ينيب هدالوأ فرعو «©9روبشملا

 نيدلا مهن يضاقلا هنباو نيدلا ردص يضاقلا هنباو نيدملا سمش يشاقلا يضاق مهنم لك ناك

 اهقو . قشمد يف ةاشقلا : هيخأ ةيرذو طايخلا نبا بسن نيبت ةرحش
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 3 .٠ هلا نس أ يبي دعا جفا اس ةجرتب .(طرطخ) « يدوب يرخل ال لام لإ (+)

51 



 ١ /
 يحب( و070 450 ) طايخلا نبا فورعملا دمحأ ىلا دب

 ( سو همك ) ىبي

 (362 - ها/. ) دمحا ساب

 (دريم -.15) دمع 490 نبدللا ميت ةاضقلا يضاق

 ىلا ردم ة

 ةاضقو ٠٠٠/٠ ةيمضاعلا تانبط ( ]|
 | ٠ بهذلا تارذشو ١" س قشمد ةاضق (؟أ]
 مد ٠ بعذلا تارفشو ل4 س قشمد ةاضن (!|
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 طايخلا نبا نا

 ريوأو ولع

 نءزلا نم ةرتف يف « ةبب وشمد ءايحأ نم ىحي « ريقق عناس رادب طاخلا نيا أكن
 هموي توق اهيف لاني ناسنإلا داكيال « اين

 الب < يغبني اك خياشملا ن بدألاو لملا ىقلتب
 نم ةيحان لك يف بارطضالا ةديدش

 زو . بتاكلا ظايحلا

 طايخلا نبا ممتحا امل»

 !ب كانه عمتجاو ةرم ريغ بلح ناكلخ ©0نبا لاق ءسوُميَح نبا
 رعاشلا ى

 يأ خيراتلا اذه نم هريغنع ءذخأو 1 خيراتلا | ً 1

 أ ريس يف يهذلا لاق . ءابدألا رابخأو رعشلا ظفح هسفن ذَحأِي ن

 .لاب بلح طايخلا نباممتحا و :0ءالبنلا

 لوزبم يبأ نب رضحلا نب دم

 ا . هد تايعألا تايقو (؟)
 ا (طوطغ) 1١ ةئرو ٠؟ دفا (+)
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 ةمدقملا

 ب دمو ينطيلطلا دم نب دمحأ هنع ىورو.. ةديودلا نب دمحأ نب هللا دبعو
 هوب جرو

 | ةرم رخآ فو
 يذلا لاق . لمفف سلبارطب |[ |

 لخدام لوأ طايخلا نبا
 اذإ تنك يثنأل « همهناف

 تنأ تلقو

 هلأ ل لاق َلْدَدَو

 م دنع ميتال د

 ةئل الو ون الو ضوُرع الف

 ةمحرق تك ءىرثأ لوف تل

 يبدل هلج يظفلو يضورع ٍقْوذ

 .لفمتسا ال هللاو « هللا كبسم
 . هنع ىور هسفن يلطيلطلا نأ ىتح « هب لقتسا ام

 رصتقي مو
 تيو ءبتكلا عاونأب اهوزهجو سلب ارط يف راّثمع ونب

 تابهو ةيارج نم مهبلع 6

 م
 - 0١ س تاويقلا نلقلا (؟)

 | يف تايبألا هذه



 هتركاذ ةوقو هظفح ةع

 ةرم هتسلاج « مرابخ

 . هنم ابممسو هرعش نم ةفيطا ةدام يفلسا|

 نا زاجأو (  رعاشلا ) ب ربتشي نأ لبق ( قتاكلا رثن طايخلا نال ناكو

 هرثنب رختفب ناكو « هرثنو همظن ةياورب ركاسع

 . هتثل ىلع مالكتلا دنع كلذ سو ا

 بدت )١( ة0/+ زكا
 ءاكدإو تاعلغ نا (0)
 + سا تاوينلا (<)
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 ةرمفأو فص

 رل نمم دحأ نعي مل

 هلصو ناك بوث مم اهسبلي ةطوف هيضتقي هياحصأ دحأ ىلإ بتل « ابسبلي ناك ينأ| بايث
 : ©0تايبأ نم هلوق كب

 هر ١ َلصَو دق نأ يل َرذع الو بويل

 بلت بايث يهو طاوثفلا ةدحاو ةطوفلاو

 ايف مدحلاو بارعألاو نولاجلا



 صو دقق « لاجل او ليانا بوكرو هتقاش

 بلحو ةامح ىلإ قشمد نم هبابش
 و رغسلا ىلع ادإج ايوق ناك هنأ ربظيو

 او ليما ايف هينامت تناكامو -زافسأ
 .د ىلا داعو « روصو سليارطو

 ىلا داع مث ناسا رخ ىلإ اهنمو ي

 لخدف مجمل

 .افسأ فصو يف ةليلق ريغ تايأ هنا

 ' ةرضاحلا نسجل كيال رك 1

 هلاحمأ ضب دنع ةغارل تانوأ ف
 و () سلب ارط يف سلجم ناك هنأ « نيتاسبلاو ةهزل نكامألا ضدي لإ انعم

 اشلا راّبألا ليبور نب 29 نسملا ناكدب قشمد يف:سلمم ناكو + بيدأ راطع ناك

 فدلا حالصلا هفصوو. 3*2 درثلاب بعلي ناكو ؛ رامشألا نادشانتي <40 ئراتبألا قوس

 60 ءاكذلاب

 «هلهأو نامزلا نم ىوكسشلا ريثك« ةبرنلاو نامرهاو رقفلا نم هتئادح يف ءاساق امل ناكو

 هرم نم نيعبرآلا غلب دقو ةديصق نم لاق « هلاح تتسح نأ دمب ىتح هنديد اذه لظو

 + ©0سييلا يف ةفراحلا وكشيإ

 تايفولاب يفاولا ()
 د10 س تاويدلا (؟)



 هاب كسر ضع اهي تيطإ

 كاتم لامفلا هيفكي كلثمو

 لاوس ةايتحلا ٌردق امو

 قالخأألا ثمد بناملا نيا ناك هنأ ربظيو
 هل اقيدص بتاعي هلوق يفو . نيينمملا ن نم دج "اليلق الإ ءاجهللاو رخ

 : ©0تايبأ

 ع ال اهركش ل ةمار هل ي

 َسأك ةشيطاع م امرك ات

 هل نمم هتقو يف طايألا نبا ناك »
 ةبلنب ال ماقالاب ظمللا يقش « رادلا يقشمد وهو « يلا هلضفل بيحرلا ردصلاو « يل

 حملا هل دك" اف هدوسح ىلع هيث
 هكسم ءافخإ يف لّكيحتو « مق هفالخ هللا دارأو هقح يف

 ملو « ماركلا نم مول ىعو داس ءالؤع نم اجه نا هنأ



 « ينامملا حضاو « بارغإ ريغ نم ظافلألا لزج ء حيصف

 هلو . رعشلا اهنم نوكتتي يتلا رصانعلا عيمج نم ربظأ هيف ميطل

 زحلا نم ابضعب يفو « ياحام ةرقلاو

 هسإلاو نيمرضخلا نم لوألا ردصلا رعش

 . نيمدقتملا رمش نم

 يف طارفإ ريغ نم نكلو توافت امر لب «
 هذلا غلبي ىتح واعي دقف . فدي املق نكلاو « ةناكملا كلت

 دمتمي < نيعوبطملا ليبس مظنلا يف هليبسو

 يذلا فاحزلا ءرعش يف رثكي كاذاو « موس



 مهوب ص: هلوقو

 مس,*, ص : هلوق

 اًنأبَو اللاب نيل تأ

 رم ةفئاط يف ةغالا يف هزاوحتو

 . لصفلا اذه ىلإ سا

 دب الو « رمشل
 | غلب نأ دمب هلاق ام الإ ناويدلا يف س

 هلاقام لوأ نم ةدحاو ةديصق الول ةعنصلا ليلق وهو هرعش ْن

 اقافأ اق ءادَرلأ

 « عبطلا ةقي و ةقيرطلا هذه
 انميحر هناويد نم ةطوطخم خسن ينام نم ةدحاو ةخسن يف الإ نودت مل ةديسقلا هذه نأ

 . هناويد مج يذلا ين

 و ىئاللا مات يبأ تاراتسا تمر دان ب كر

 الإ لضفلا هايم ىر

 مس



 ّىدن بضعب يد

 | تكن حاس كلك

 كلسي املقو « مان

 144 ص : هلوق اهنم يرتحبلا تاحفن نم ةحفن ابضعب يفو

 : يرتحبلا لوق ىلإ رافني وهو

 مم دخلا نا

 *4 ص : هلوق كلذ لاثم « ينتملا بيطلا يبأ سفن بع ابضمب يفو

 طضأ امل ناك راثلأ ام اذإ



 مس ص : هلوقو

 نيت نم تشع اذإ

 اعارذ اهب يي
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 ةدع هل نأ : اهنم ء رومأ ةدع يف هر

 عش يف لزنلا لق ابّتمو «
 نبا رثك أ ظافلأ لامتسا اهنمو « 3

 2. © صاخ هجو ىلع املاتسا نم سوُعب

 طايللا نبا لاق « هل اديك أن هديرب يذلا ىنمل

 هيلع فرب ٌشْعَو

 . و6: صال



 طايللا نبا ناويد



 ناك ١
 طايلتا نبال ادبف « 210 ءالملاو دهللا
 مر, س : هدئاسق ىدحإ يف ل

 ؛ نإ ايلملل كن

 با نيبو هنبي ةلضافما لحم انه سي

 نا « ةريثك كاذ ىلع دهاوشلاو « رمشلا ثعا
 او صو او؟ضصوأ ليي 7180 صو 2115 صو /7٠17 صاو #7٠ ص

 مريس صو 728 ضو 00 صو 24+ نصاو الالث. نص و 2900ج نص و 74 نصا 85
 مال صو مس... نعاو ؟ةيقي نصا و ؟ةير نصا و 8



 تح قر
 هدرا

 املا كوادتملا ىتمملا لوانتتي
 ا

 164 ص



 || ىلا هب ىانلا ىتنت ىتح اهلزنب امس ةديصق هلو

 هبلقا نامأ دحت ابص نم اذخ

 . ضعب نم نسحأ هضعبق ًايوتسم هرعش لك سيل و « لوطي هنساحم ءاصن

 ع



 . 0 نع اديع ركن ار ماش
 ترتخا دقو « ماثلا رعاش طايلا نبا ناك » : 22 ؤلسلا لاقو

 . و : 29 ناكلخ نبالاقو

 قحسا بأ ءرصاعمو هنأ ءارث يذلاو و « نسح امهالكو ةدحاو ةقبط ي

 لحر يزئغلا
 , ماقلا رعاش

 يقب و مجملا دالب لخدو ماغلا ن و طايخلا نبا حبصأف « هتايح ةب



 زابتب. ااهنع ايت
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 طايلنا نبا ناويد

 8/6 نس : لاقو

 هب اقل ارك ركشلال

 - لوح همتْوَم َلْبق ُن

 7 ريش اجابيدو |

 ةيصخش طايمخلا نبا ةفاقث نإ هبدأو هلل ءاندقع يذلا لصقلا يف انلق نأ انا قبس

 تناكم رمشلا ظفحم ىمألا لوأ يف هسفن ذخأ هنأ ينمي اك أ هسفن ىلع هلانتشاب ةيبدألا هت

 سصخرلا ناينإ : اهنم رومأ ىلع ةبيرغ ةأرجب مدقي هلعج كلذ لملو « هخويش ىلع هلافتشا نم

 .الا يف زوجتلاو « ةيوغللا دودملا يدمت يف لهاستلاو 2
 رومألا هذه تراص ىتح « ىابقلا هذم ذخآملا هذه لثم

 :دفصلا نأ دمب ةقيرطلا هده ىلع يقبو

 طايخلا نبا ةججرت يف تايفولاب يفاولا

 لاهادمتي يقب اهدودحو ةثالإب ًافراع راص « ةغللإب افراع ايكذ نيمدقألا رمشل

 اشرلاو نسحلا نم هيقام ىلع ١مهي ص : هلوق اهنم رومأ ةدع

 اهل َدارطلا َلَمَج نبك ياذتأ درك
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 . ىنملا اذهب اهدجأ لو ء ليلا ريمضت : رامغلاب ديرب

 نب س : ةلرقو

 اقاسنلا الو ميمحلاب تسب نيب ناك تكل[ ناكل ان

 رؤرجلا ىلع بوصنملا فطن
 مل س : هلوقو

 اقاحلأ ُرْدَبْلا فادي َفْيَكَو يلايللأ ثادحأب ينريمت
 . مالا ريع لاقي « ءابلاب ال هسفنب ىدعتي نأ سبع لمف يف راتخلاو

 مه ص : هوقو

 لا كَل َمادَو ْدَمْسُأَف

 لاو ةنسلألا ىلع هعويش ىلع حيحص ريسغ دملاب ءانملاو
 . "انهو ةانهو ”ةءانه

 ١مم س : هوقو

 < اهرايثأ يبنأ يب نثاك
 ؤر يجو تالعأو لمانأ مجاعملا يف دوجوملاو « ةلمنأ عمج لمثأب ديرب

 نإ تاما



 طايخلا نبا ن

 كاكف بولت نم ريسألا انو َةّنْج تداول َنم ه

 ٠ هسفتب ال ماللإب لوألا لومقملا ىلإ ىدمتي نأ ( بهو ) لمف يف روبثملاو

 ص : هلوقو

 م٠ ص : هلوقو

 0 قنالطأاو دانت رت

 نم امو تفه امْبَمَو

 ١ اذهو ءدوملادوحأ وهو«لدْسَحملا نمرعاشلاهقتشا :لدنمملا

 . انه رعاشلا هعفر دقو « عراشملا لمعقلا بصنت ينمشل

 مك



 هرغملاو ودبلا ةثم لضفلاب تدبش يذلا لضفلا ابأ غلب
 سوئيح نبا ناويد ) لئاقلا سوتيح نبا هخينل ديلقت اهتئكس دقو داضلا حتفب رّضحلا
 (؟؛هلا

 ليلو ٌودبلا هكلم اير“ هازن تتاد هل دِجف

 191 ص : هلوقو

 الا ضبنت لهَو

 م ريغ وهو مواقم ىلع ماقم عمج

 م.م ص: هلوقو

 يأ اعَر



 جادمَو ىرسم دفولل وباب الإ 2لضفم َروْغَأ ّقوُملأ وب الؤآف

 ليالا لوأ يف ريسلا جالدإلاو .ليللا ةماع ريس ىرسملا

 «ًارحاسو أكتاف دير

 روُحَسسلا امإو « رحسلا نم



 م4 نس : كاقو

 ًالبم هْيلَع باتل يئاحابرو
 رييبلا لاقق رهابلا دا

 7و. ص : لاقو

 ِدْحَلاَو ىلا لين يف درفلا تودغ َنْيلَد

  كلذك سيل اهلاعتسا يف باوصلا هجوو « درف هنأ ( دارسف ) ب ديرب

 لمفتسمو لمفتسا ةفيص لاعتسا هب يرغأ امو
 «./ ص : هلوق كلذ نم « هيلع صن



 ؟4١ ص : هلوقو

 رو دك ةلؤق لوق اي

 وقد 515 ص:

 ئدنلا داترمل بعربأ تنك دق

 20/ ص 00

 اقرشي نأ ن يملا 1

 الفم كحادتماب ميلي ّآلإ
 صخرتسيو صلختسو# ءم صكحضت

 . اته هل بصان

 تاو



 774 ص ؛ هل

 (ةفتل) كلذكو . مويلا ىلإ قشمد لهأ مالكيف
 : هقاسو همجو هباسآ يأ هشلحو , هبمتخا وأ هسلتش !يأ هنلي هيلا

 رب ءامقتسالا ليبس ىلع اهدرون مل ذخآملا نم ةلثمأ هذه
 دع ىتح نمزلا عم دادزت تناك ةيوغالا هثفا#

 يكل ا هدَواملدَبلْأب

 تانل ضمب فالتخاب ةفرعم ىلع ل . (ةىرتب ) يف ةيزاجح ةغا (

 ب مسوتلاو صخرلاب ذخألا ىلإ ًالايم ناك هنكلو

 ( طوطخع ) <. ةقرو نماثاا



 طايختا نبا ناويد

 هخسف ددعتم ىلع هانققحو انيلإ لصو يذلا طايملا نا ناويد نوكي نأ ضورفما

 هعمسو رعاشلا نع هاورو هعجج يذلا

 هم

1 
 || ىو هارب ةنس ينالقلا نإ
 آ| دنأو اديب انسحع ًارثكم ناك»

 وفلسلا دمع نب دمحأ رهاط وبأ راتخاو :610)تام نأ ىلإ رمشلا لوقي أدب ذنم هرعش ظفح ناك

 ! . هنم ابعمسو ءرعش نم ةفيطل ةراحي (

 ايتخالا ليبس ىلع عم لب « طايللا نبأ رمش عيمجب طحم ناويدلا

 / ريغ طسوتم ناويدلا نآل « ءاوسام طقسأو هنع هتبا

 بطلا قفدتم ةضراملا ديدش رثكم هنأ نم هبحاص نع رهتشا ام ىلع « تيب مس.

 | نيرسعلا غل نأ لبق هلاق ام يأ ابصلا رعش نم ثاويدلا ول كلذ ىلإ فاضي « لامت

 | .نيرشلا لبق رب َ

 الصح يناا ةطوطخلا ناويدلا خسنو

1 
0 

 رم ةخسن : لوألا لسألا نم عرف

 | | كاهو .صقنلاو ةدايزلاب فلتخم اك مدقتام لكنع اهبيترت يف فلتخت ةخسن يناثلا لصألا

 : ةدح ىلع ةخسن لكف صو

 سس رظنا « ركاسع نا (1)



 نس ا
 . « ىلاعت لا همحر . طايملا نب دمحم . نب دمحا نيدلا 97 بابل

 هصن اذه رطسأ كلمت ةحفصلا هذه نم ىرسيلا ةيوازلا ىلعأ يف

 ريمأ . هللإ نوصنملا دبحأ نب نيتمؤملا ريمأ ©0ناديز ىلاعت ةهادبع بتكن م , هلادحلا ||
 « . هل للا راخ يتسن

 هصئام اهرخآ

 هب دتعي الف هذه هتخست يفام فااخف ءريغ ءاور امو « "يلع هأرقو ينم هع

 دع عبس ةنس يف طايملا يلعن . هدعب يال نم ىلع هللاىلصو هدحو هه دجلاو . ةيامسحخو ة

 ىلع « ةيامستو نينامثو عيرأ ةنس لاوش ربش يف ةخسنلا هذه ةباتك نم غارفلا قفاوو
 | يرهزالا ينالحألا يلع نب دهم ريقملا ريقثلا دلل

6 
 نيلسملاو هخئاشمو هيدلا

 اميلست لسو هبحصو هلآو دحص انديس ىلع نا لصأ و نبدلا موي ىلإ امئاد اريثك
 ٠ نيملاملا بر هل دجاو ليك |



 رقو ينم هممسام وهف ريغص نب رصف نب دم هللا دبعوبأ بيدألا

 | :ردع عبس ةنس يف طايملا نب يلع نب دم نب دمحأ هبتكو . هب دتعي الف هذه هتخسن يفام
 1 , ةلامخو

 1 د ا تاو 1
 ٠ ١ اك لصألا يق تعور (؟)



 اهطخو ء[
 دئامقلا ضعب نم خسانلا طقسي دقو « طالغألا ةريثك اهنكلو ندسحإ

 ل هصنام ىلوألا ةحفصلا ةحتاف يف درو . ةرخلاب ةبوتكم دئاسقلا

 نب سمن نب دمج هللا دبع يبأ لضافلا ملاعلا بيدألا خب
 دمع نب دحأ هللا دبعوب



 ظايللا

 عو ىلاعت هللا همحر ينارسيقلا ريغص نب رصن نب دمج هللا دبع ينأ دحوألا ملاعلا مامإلا
 هبتك ام ةروصو اهتحصو اهم هل هتزاجإو طايخلا يلع نب دم نب دمحأ هللا دبع ينأ

 0 ينح اور 80م لك: طايخلا نبا
 هب دعي الف هذه هتخسن يفام فلاخف هريغ ءا

1 

 :ب اهرهاظ ىلع بت

 السإلا خيش ةخسن
 يليام راطسأ ( ع) فرحي ايلإ ذوءرملاو

 دا دبع يبأ خيشلا بيرآلا . بيدألا لماكلا لجألا قلفملا . غيلبلا رعاشلا ناويد اذه و
 « ىلاعت هللا . همحر يقشمدلا , طايخلا دمحم نب دمحأ

 ةسمخم هيلع شقن رتودم ريبك متاخ كلذ تحتو

 لمألا يف )١(
 ذآلاو اذك (؟)

1 



 ةنيدم يف ٠ .| هللا ةمصع نب هللا ةكح فراع دمحأ . يننلا هبر ىلإ ريقفلا دبعلا هفقو او

 نمؤملاو . هتتازخ نرم جرخمال نأ طرش . ميلستلاو ةالسلا هلآ ىلع هيلع ميركلا لوسرلا

 . « 1805 هتئامأ ىلع لومع

 واخت الو طمرقم ابطخو ًارطس 18 ةحفص لك يف ةحفص ١7 ةخسنلا هذه تاحفص ددع

 . طالغألا نم

 : هصئام اهرخآ يف دروو

 دبع ينأ خيشلا ةخسن نم طايحلا نب دمحأ هللا دبع وبأ هبحاص هرترقام ىلع هرسأب ناويدلا#تو

 :ذلا لسألا يف موقرلا هذه مقار ىأرو . يدلاملا

 دبأ خيشلا طخ اهيلع ةخسن نم هتبتا

 ينم هممسأم وهف ريغص نب رصن نب دمج هللا دبع وبأ بيدألا لجألا خيشلا ينع اور «١)م لك
 دمجنب دمحأ هبتكو .هب دتمي الف هذه هتخن ينام فلاخق هريغ ءاورامو "يلع هأرتو
 ناخيروب نب قلب نب ناخ يروب بلح ةنيدعب هخن نم غرف لسألا بتاكل اقو . ( طايملا )
 هتاولصو هدحو هلل دجلاو ةثامخخو نيسحو تس ةنس ىلوألا ىدامج نم عبارلا ءاثالثلا موب

 بك ولا ممنو هللا انيسحو همالسو نيممحا هلآو دم انديس ىلع |

 دمج دمع دم هللا ىلإ ريقفلا دي ىلع مري ةنس لاوش
 « . ٍلسو هبحصو هلآ ىلعو دمع انديس ىلع هللا ىلصو يكلاملا هبجولا

 اهيلإ زومرملاو مهي# مقر تحت ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد يف ةظوفحلا ةيرصملا ةخسنلا
 ددع . اطالغا خسنلا لقأ نوكت دقو « ةحيحص طخلا ةنسح ةديدج ةخسن ( م ) فري

 . ًارطس ١ ةحفص لك يف ةقرو نو ابقا

 . نانملا كاملا هللا ومب ناويدلا مت : هصنام اهرخآ يف درو



 سا( ء ايإإ زومرملاو هتازخ يف ةظوفحلا نوتك هللا دبع ذاتسألا ةخسن
 الغم اهرهاظ ىلع بتك « سداسلا نرقلا طوطخ نم يترشم اباخ « انيديأ نيب يتلا خسنلا مدقأ

 ام ينبرشم
 بدلا طايللا نبا غيلبلا بيدألا ناويد ىلع لمتشملا دلجلا اذه كلمت نب دجلا »

 بر ةرغ يف فصنو تانتوزوم تس ءابتتم نمثب يدلاهلا شودح دم يديس نب دمع ديسلا
 « حلاص نب دمع هبر ديبع , فلاو ةثامو نيتسو ةمبرأ ماع يناثلا

 ابملطم ينلا ناوبدلا نم ىلوألا ةديصقلا اهم بهذ ناتقر و ةخسنلا لوا نم طقس دقو
90 

 اا دم اهب َنّشَت نأ كداتع

 . ناريخألا ناتيبلا الإ ابنم قبب ملو

 « لصألاطخ نع فلتخم يبرغم طخ ةباتك ابشماه ىلع ابتم ةسداسلا ةقرولا ىلعأ يفو
 . الو ةنس ايراد بيطخ دمحا نب دم ةخسن نم ابلقن هنأ اهبتاك

 الا ةليلق ةنسح يهو راس ٠ اهنم ةحفص لك يف ةقرو ١م ةخسنلا هذه قاروأ ددع

 لهأو دم انديس ىلع هتاواصو ءدحو ل دجلاو باتكلا متو : هصئام اهرخآآ يف درو دقو

 يلت يتلا ةحفصلا يقو . « املست لسو نيرهاطلا نيبيطلا هتيب
 5م ةنس

37 

 ( ت ) فرحب اييلإ زومرملاو اشإب روميت دمحا موحرملا ةنازخ يف ةظوفحلا ةيروميتلا ةخسنلا
 فلتخنال « ءاجحلا فورح ىلع ةبئرملا طايخلا نبا ناويد نم ةديحولا ةطوطخلا ةخسنلا يه هذه

 يف ينارسيقلا ةياور ىلع دمتمت اسهنا ينمي « بيترتلا يف "الإ اهفصو مدقت يتلا تدلا خسنلا نع
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 - بيترتلا يف ال صنلا
 ,و . ةعجارملا ريسيتل

 نب رصن نب دام هللا دبع وب
 206 2 ندد وب 5 هسفنل يقشمدلا طايخلا دم نب دمحأ هللا دبع وبأ بي.

 'ع يلع ابا كلملا رخف يضا

 .نويدلا مت : هصنام اهرخآ يف درو . ةليلق ريغ

 الو خسانلا م

 ذ نب دم ريغ اهعماجو « صقنلاو



 ظايللا نبا ناويد

 كاملا لاجج ةلودلا بضع نيدلا دحم ريمأالا حدمب يقشمدلا طايخلانب دم نب

 5 ةئامب رأو نينو عبس ةنس قشمد ىلا هدورو دنع

 ودلا بضع يف رعاشلا هلاقأم ًالوأ همماج دروأ : يلي اك ةخسنلا هذه يف ناويدلا بيترتو
 را يف دروو ةحفص نيعبس مسقلا اذه قرغتساو . نيكتنط نب يروب كولملا جات يف هلقام

 نع هناويد يف هرشع دجأ ملو « هنع هللا يضر هئالمإ نم هتفلع ام اذه » : هصنام مسقلا اذه

 |يدتبأو «هبارطا نامزو «هبابشنا رفنع يف هملفنام ىلإ دوعأ م .هركش ينودمو «هرعش يعماج

 ىلع ًاضمب هشمب عبتي حودمم لك حدم لمجأف ,ةحتارق نمبرغتسملاو «هحئادم نم قباسلاب

 .يأر امو «ادرفمأباب (0هضارعا نع هردص يف ردص امل مث .متدقمو سيئر لك يف ءمّدقملا

 «ًادحأ مهحدمي ةعاجا نم اهحيرض هلا روت نيروكذملا نييلوملا عئادم ىلع مدقأ

 نوكي داكتي ًاييترت بتم هرمش نم همجام ةيقب دروأ مث
 ركذي ملو « مظنئاو هرامشأ نم ىهتا ام رخآ اذه و : هصنام

 رب دمحأر هاط ابأ ةخسنلا هذه عماج نوكي دقو

 . ةداحم راتخا هنأ هنع ركذ دقف « رعاشلا رصاع

 قبأ باوصلاو اذك ()
 . هارغأ ابلمل (؟)

 . ( طوطع ) ١1١١ ةقرو ١١ دلع يهذال ءالبلا مالعأ ديس (+)
0 



 ل

 لا عمجلا يف انليمزو ةجنلط
 ”يلإ ثمب ك « هتازَح يف ةظإ

 ردم مئاه يداحلا دبع ذاتسألا علطاو

 و« هتاطوطخم عب يعن هحيحصت يف ين

 ةرهاقلا يف ةيبرماا تاطوطخلا دهعم ريدم دحنملا نيدلا حال | ثعبو

 وكذملا دهمملا يفظوم نم بلطملا دبع داشر دسم دب
 هنود هناويد

 لشافألا ةذتاسألا ءالؤهل ركشأل



 كلبقلا نبا ناوبر نم ةطواخلا يسنلا

 لايروكسإلا ةخسن سس

 ةيرهاظا| ةخسنلا ِظ

 ةيبويألا ةخسنل 3

 تكح فراع مالسإلا خيش ةخسن 8ع

 ةيرصملا بتكلا راد ةخسن 1

 ونك هلا دبع ذاتسالا ةّحن ن



 تاعزوم

 طابا نبا ناوي تاطوطخم نس





 0 .اريعربازجالا الم
 | مغ اوس عارم ترمعت ت ؛بانو ماوغلا ابارسالا
 3 اهم ه ارانم اهزشننا كْذاَنَع
 ذأ « ُدْفُرَت ءلهاّناح
 ًاراضاف داطلا جتك 1
 اراث اوضدتع واع تحرم اك
 اراثأاهّرع حامالا لع 6 ابيع ديحرسإف
 !راذادب بصل ازم ندر هانكرو اقبح هراك زم
 طاح 1 ةثامدال كووس تفهرثد
 !رانغلاو مملاقوشلا كل 4 تحابادتل تاب اناداما
 ارازملال كلود رتنو ب دعن تتاركب رف

 ًاراّستسملا دريت يازع رعت تييزااه

 ارارم كلام تاكن هاهارن نا كل
 ا 05
 ]رانميزيامتْنا كّسوان ه اًثياخد دوعز مكتياعاد |
 اانا ليرد ة ينال )نإ ساىبايو
 ايكتا يلا قرصا اذا ه دن وما كلم تريكامد
 00 ءال !ةدلاسغامو
 اامتخل واع ل انرسوون و هارب تلطهونا دانيا تسلا
 ارامعلا برع الو يعامو صف رمعت مل فلالاطعاو

 او
 لايروكسإلا ةخسن نم ىلوألا ةحفصلا





 ريدبلا ام عميد كسدل عاملا (زم ظنحت لازامو
 2و ده وري زخاب هزل لاذ كاطع: زارخ

 وابا 7

 ع
 / امزلا] فا زوعا الولف
 ل7 هكررجا ساربعوب | دجاص ءررف امل ناريدل ام ينل همس ل هونطلا هاريو تثرصرتل
 دالبعوب | بيدالا للا لاوس ءاورالك هنلوم سلا ىّرل الار يا ص ئيرض, ندم هادبعيإأ علا هنو
 نيمار امو لع هارقن يد محم امري ريئص نورنا
 رمل كو هدبرنئيالذ لم متو ام فلان
 هيلزنإل م إن ساؤصو نمو ىرهلو ماهو رع عبس دس
 نينا را دنس لاو ار شوو ئسنلا له ةباكزم عضل قاد
 5 نيمار ةعاشمو هيرلاولو ءا كارلا / يناشلاومئالاف' هالحال ز هيدي يتحلايتنلا يؤم راهستد

 1 لك كدا ع مالم 2/0
 اء رول مويا امياداربتك يسن
 م لكرلا ير وسحفر 4٠
 أ بردرفلل ©

 ةطزملاعلا

0 





 2 ثيءؤنا ةلفدلا |

 هلقلاام ٍدجانص نيا
 هّحماف ميتا كذاك و

 ب اهايرداككعف

 ا تيلالا |
 ضلوخت جالا حارا كيل ا

1 





 جي دم »وعم هم عل

 الطلة راع + تنال 1ك

 7 ل ةيمالاو 0 1
 انعم اب هارتشس كاب

 كلطكد ايكو ءارخلو دول رمل 0
 كيلوا م نفد لل
 رب نال ومال يداي « يمتنع

 وحلا استلف هل ماسح م ب ةرابسالارثما ءاَسِخ
 ا انلكانرْرَم
 ولاول لل زف دم“ دلورملا !وهس في دامانخ
 دارا ابا 5 4

 ري 6 اي 0
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  ْنِإَو رابدلا لالطأب يِدْمرك

 انناك لرعلا آهافع  َسراود

 ل
 ةىانو سنكشلا دبع اذ الأ

 اضم ةلاسلا ان لاك

 . ةكم ىكإ ةرصبلا قيرط يف لزنم : ةما

 : ءاقليملا (؟)

 .2(تءظر حضي (ع)
 : شان ىنممو . خسنلا عيج يف اذك (4)

 : نتاو  ةليسلا شرالا

 مو هيتحاس يف

 ا
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 لويد ُروُرع

 َرَو ام لبنم انم قب

 لأ ”لتعأ اذإ © تمت

 ةحألا ابر الإ نت

7 2 90027 

 ىرق نم ًاضيأ ةمارو

 ,٠ ةيدابلا» جاحلل لزنم

 باوسلا لملو . لوانت
.)2( 



 هايلف مدقلا

 ا

 : يعدرلا (ه)
 يءاظ « س ) ىطاخ لك (4)
 تءيءظ) ضيفي ()







 ضر كئابح نمل ©9(لط)الف

 خسنلا عيمج يفو . ىدنلا وهو ؟لّتطلا هيلع لزن : ضورا م
 وصلا وه هاتتبثأ ام لملو «( ةلظالف )

 ك) كئابخ يفء(ذ ءت) كبانج نم «( م4 س) كتايح ن



 طايخلا نبا ناويد

 كر يف ( الاقرار ةلك
 (ظ) يف اهلك ةديسقلا

 ديدح دحو (خ) +( )م . رديدح

 تر قيلغ (4)
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 دخل
 ثيسلا ةبراطلا هنو

 سوبعلا ةاجرلا كاذ

 . (ك) قري
 ةيدقم ظنا سوح نإال ديلقت « نوامتت يأ رهاظتت رفاظتب ديرب
 . (#4) ص ء (8) ةيشاحلا «سوئيح

 ٠ (ي) يف تيبلا اذه



 (تز يف ةءاورلا نأ ىلع .
 . « ىلعلا مأ كب ترفظ دقا »

 . (ت) ىتلا هيف (م)



 طايمخلا نبا ناويد

 8 بكومالَون رفيف © كلب

 ككل و َ

 كلطللا كرد : 7, هلع

 قر اَجوِم 7 |
80 

 )١( ك) يف الإ درب مل نيلالحلا نيب ام ( .
10 

 . ةديصقلا هذه نم تايبأ ةعبرأ الإ (2) ف 27 0

 ) ىلعلا (4)
)( - (2). 



 نيمأ نب بقانلا وذ هلما (؟)

 . (؛9) ص )١( مقرب

 ام ذدخْؤي مك للا دبع دلولا اذه مسا (؟)

 ' : هرث وهو
 هنوكس لضفو هتمم تاكرح يف هللا دبع هللا دبع ن

 . فيسلا الح يهو ةّبلظ عجج : ىثفلاو . هضرع : فيد ١ حفص (عر

 - عئاسلاو دادملا وهو نيت مج : نويل

 . وخلا لشقأ : فالثلا ()
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 ةعاب بلاش ىلإ دم َمْوِيلا

 ةكم لك ذاك الا

 اىدنلا كف هلع كر ناك د
 2 كلامع

 هدالو موي

 طع نكس يف فاقت تلمح

 ك1

 ناني لإ "2.ءاربلا

 .(تءي) لاو م

 . (تز دلاو (و)

 .(قر ...طثو ىعز
 + لقلا اهتامم نمو « ةعارب ةدحاولاو بصقلا : عادبلا (11)



 ء(ظل مويااو (ه)
 .(ك) تفدو ()

 عم مم يدظ# )<> . .. قوس ثلا (9]
 + (تا) دا (4)





 افاق (1)
 دب مانألا نم (؟)

 : امملا (م)
 ممم د



 ريشلا قيم لاق لا .ىتبم لاقو

 : نيسحلا هدلو روهطب يرقمملا نسحلا

8 

 3 يو كامآل أ

 مرفمملا نيتلاللا يذ نب ةلودلا سنأ في

 . (ت) كد نمييو (ك) كحدم لشضفيو (؟)
 ء(كز اذن مز





 رم م

 تسلا (1) 5
 م نس ) بصاخملا (؟)
 . ءادس ماقأ : بوثاا ىدسأ (م)

 . هت فالخ وهو هطويخ
 و ةبوثلا ران (4)







 هذ كب

 اهريش تس نأ رع

7 

 ئذتلل مايزأَو كل

 دك ١ يف كلام تق



 هك 12
 كلأ توم ُهئم يل لتقاف

 كك

 أ ثامجاس ْتَفَتَه اذإ

 لقط قرأ

 )١( (م) نينحلا نينآلا دس .
 )( (كر دشنأو .

 اهيلإ ةبسنلاو نميلا نم ةماهم“ يثئادملا لاق 3

 0 . (نادلبلا مجس) ماتو



 ء (ةءقعق) ببلجت ()



01 

 ةادنلأ كلت كب

 هل ةتلواح
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 .(تألا ىرغألا (]

 . (ك) خلبلا بلت (0)
 .(ت) بقاوث (©)

 .( قزع (4)

 ١ يتازرلا لهأ )هز



 طايخلا نبا ناو

 هدامتأ رنا تنك اال
 عاسكا 6

 لثم ٌرْدّصلأ ثم 'مفيَو

 .(ت)#ه (غَز

 . ةلهابل لبج : مام (؟)

 . (يم سس ) يفارزلا يلع نب دمعابأ (ع)
 . (ك) ين ناتيبلا اذه درب مل (4)



 طايخلا نبا ناويذ

 )١( ين تايبألا هذهدرت مل )2 (
 ( (ت) تابركلا .

 (ي) نم طقاس تيبلا اذه (م) .
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 يف ًاناهبأ لمعي نأ ينارزلا نيسحلا نب

 «ابنع هل ىفاجتف ضباقلا دمع نب دمع حتفلا وبأ اهضرت

 ىلإ اببس تناك اهنع ةلفغ ضرقعلا

 مالك

 اَتَصْرَف تاب امق

 "برد قذاح اهف

 دع 1 تلا

 . (م) يفارزلا يع نب جرفلا وأ (1)
 (ن) زهتسيء(تءك) ربتس مل (0

 . باوصلا يو (ي) يفالإ ( ءزعآام اذإ ) خسنلا عيج يف (م)
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 تاك ام ردك

 , يملا هل واحي يلا اذ نير

 هلأ لسفلا لكشأ دق َنئأَم لأ

 ام َلْح ممادخلا تلك تنأ الإ

 تقوم ءاتلا هيب اك

 البلا نيب ام )١(
 .(2) *تيلبث ()
 . (ك) يلاملا كنتو (م)

 ادلع دما ابارك

 اس ناوسملأ راد ِ

 اًخوُط كاد دا بَ

 ا ردم (تلهتامذأ قس اند

 هيفا
 اليحر دَجَأ دك يلام © كَ

 اهليلَعَو امُدْجَو الإ



 طايلختا نبا ناويد

 و اب ِرْيلَع كيِوَط قرانُم تالاّسأَو"”ىتنأبالأ

 اركش ©ًاليلق اهاياجس ”اعِرك اياسُم انزع انت ائدّلأ باسأ

 زوئملا اهاجح َميِنم'"تارام تنسق

 ٍرشاعُم دنع مدل أك هلآر اند

 امين تاعئاقلا رذ

 مانا بوس تنفك 01
 ه١ 22 057 هدب 2

 اليشم هل الإ تيكا انو اللب نخل نكات أ

 )١( ىقتلف )

 ٠ (تا) ًافرافم (0)
 . (2ك) .. ليلق ٠٠١ مرك (م)
 ٠ ( نس ) تعارام (4)

 تو ىعظو ىو الركن 0

 . (ير هعأ ىل
 . (ك) . . ىهذلا دي (م)
 د( ةفاشزا ءءء اذإ (ه)
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 ء(تعشر ... نوت ()

 ء(4ك) ... دوزرلا ()
 . (ظز دافأ (م

 .(عمس) لبق ()

 : يذرلا (ه)
. 2) 

 . (ة) ابيض (م
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 لالفأب ُهُدْبَع اهم
 ل "2 دلك انَيِإ ©ةلطضأ اهكَْع

 هرمضا ةحفن ا

 م

 ان (م)

 , ( يه ) نم ةطقاس هدمب تي نورشعو ةعبسو تيبلا اذه (4)
 . (ن) لاطتسا (ه)
 . (تر) امظلا عم (5)

 ل( عم موظءنس) ... سيبلا اذ (0)



 . (عمم) دشرو يشب (5)
 ٠ (مر مارثلا (,)



 طايخلا نبا ناوبد 1

 مك مك كن اة

 بلاط مانألا يف © 2

 مدخن ولم الز درج ىف © حو هلمأل لازالا لا 5

 كالا اذ ىف يل كسك ايو اىفع دال تاكد

 تراك
 ذلكو«( مز مئاشء( ععظءكء سر عفاش (؟)

 فس » : لاقي . ءانتبتاو (تا) هب تدرفتا ام

 . ٠ ةيصانلاب "نَمَفْسَتلَ » ةعركلا ةيآلا نم ذوخأم وهو « « ةدشب

 ) ىرثيام (ع)
 ك) باذ (؛)

 .(تر اهل (ه)

 . (تر يدعو (0)
 . (3ءك) ريغ نم (0



 5 طايملا نبا ناوبد

 در لع يتكلم الو لكلا دك ين دأقال ني
 ٍدْعَو داو الو هوي لاوس نش 5

 . ردك ىلإ ()
 . ودبي لاؤس (()
 + (ت) يلايلا ديء(ك ر يلأيلا هيف (م)

 ١) (تءاهلءى الإ تنك ام كالو .

 . (ذ) بوطخلا نمء(تءيءك) بوطخلا عم (ه)

 .(تز دكتو (5)

 102 ملا تودع نما
 . (2) نيسملا بأ يفلت ء(ت) نيسحلا بأ ىقلت «( عم م < ظ« س) ىقلي ()
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 و لوصألا ماب تأ رجح الإ نب ميل 0

 كفك امس يراحت

 ام راو تاك لأ تاع

 ك0 كك ل لام اها

 رس) كيراحأف (1)

 . (ن تاقياس (0)

 ريما لبإلا : اارلا (م)
 . (ن) تابتاس ء( ظ) تايقاس (؛)

 مالو 2 كلتا ليخف (هز



 اننا ركقي 27 لاقو 000
 + سلبارطب «مديزتسيو

 دعاوي ةئم ثلث ايف تراك

 انبَرَو دوعولا ةيهاوم تس

 ةمارغ ميامتسلا لع نيسللا كنز

00 

 1 هس
 ىلإ تدرأ ادإَو

 او لاؤسلا 2

 يلع يبأ يضاقلا ىلإ بتكو (5)

 ..لفإ 0
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 ليما َدَعَو اذإ لَو

 + 02و

 )١( (تر كاوتلا .
 ملا ىتبع ديرو + ةبكحلا رجح .رادج : مطحلا (؟) :
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0 

 ُهلِبَو فدارت اذإ

 دري نمف توما ابيل ان
 يذلا ضمب غلاب ْتَسلَو اذ

 ب عينملا َنْسَح ينتطرأأ مع رك ا

 3 ركف دهحأ رهلا ام اذإ ردع

 ء(عفممظععل

 ءا(س) كامزلا (م)
 0 ٠ ةلمو رجش : ضرغأ (4)
 . (2) اعاج ء(نءعءمءنع) ًاحاق . ءاقل هراكلا : حماقلا هز
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 ,ىلا ينأ نب دمحأ نب نسحلا هللا ديعوبأ يناقلا هيلإ ىدهأ دقو لاقو

 >2 فلا تعواطت اذإ مودي

 هل ذي كلثبق

 لرد رو وك اما دا

 ّنكام ليلأ يبأَو الق

 هينامث ا ا ل م

 .(ععم)لتلل ةمأل فيكف (4)
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 ِبييلاَك متل َض نب

 ل يلا تكسب َّعاسَو
2 

 ٌريجْلَاَو ٌمِئاَ لع ذ

 لكلا نيف
 . (ت)) "ريبخلا دبج اعرو تدبج
 .(تءععمميعقز احامس

 . (ي) ًافورسو
 . (ك) [رمشو (

 ءازوملا يف بكوك : روثبملا ىرمّتشلا



 اع ةردكلا هانا اني

 ياخ دب دحأ تن نسما الو

 أ متدألا نم تدق اك

 كق انك ميلْوَطب

 ا عدنا ةننإ الأ

 يب َموُدشأ هَرَط الق

 ميلْثمَو تلطَم اذإ
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 90 لازب نب ةودلا رات ريمألا يثري لاقو
5 

 ةنس) سلبارطب يفوت دقو
 ةئامعبرأو نينامو

 امّراج ادع ْنَل ادي
 اهراطشأ كذنلأ مهظع دقت

 نأ كيف تبشنأ دقو

 ء(تعمعش) كان ()
 . (يءتا) نم نيسوقلا نيب ام (؟)

 . ( س) نم طقاس تيبلا اذه (م)
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 رالا ةياسلا

 [طصت كفو انآ

 ”اهراشنأ رغدلا ّلَع

 هّراضحإ يثَملاب

 اهّراكنإ

 . انترأ : اهلماو ء( عب مع سس )... اهتود (
 « (تء يعظ ءس) تاثداحلا عم (



 افّرلأ هتك رد

 اناذ

0( 0 0 
 يف تيبلا اذه درب مل (*)
 .(تءم) تادمس (4)



 طايخلا نبا ع

 سابارط يف وهو لاقو

 را جاّرال حامرأ ام اذإ

 افرح ءاببص اهريدي َماقَو

 انك اذإ دنا ف كرا

 بم يبي نعأ اهب © َفاطَو

 .(ك) يدعم
 (معقز اين 0
 . ( كر مقلا (م)
 بس تيبت نغأ اب باطو (4)



 كل 0 لا
 (ذ) تدروت (ه)
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 اال

 + اهايإ لأس ةجاح رخآت يف ههتاني دل قيدمع لإ بتكو

 زارع ةادتلا ّقُح دقل قيدص ةدوم + نع اهلبق ير ناك نتل
 م

 ابر كيف َلَمَأ ام اذإ ِداحَر لمآل ٌمِصِي لوُمأَم يأ يفَو

 ركلأيف دولا ضرف



 ب لضملا ينأ يضاقلا ىلإ

 هنم هلصي لق «ًابهذ ملا راد لهأ ىلع ق

 4 هلام نم هاطعأف , ملا را

 مكرأ هد
 جعل داشرلأ

 )١( (ت) قرط .٠
 ) )0(ك) نودساملاو .

 عبس« ك) تفمش (م) 1



 اه ) داقتنالا ىلع )١(
 . (ي) دارتسملا ()

 ءءظ + س) ينمتنيف (©)
 : دابعلا (8)

 .(ت) ينع (ه)



 يف ةمطقلا هذه درت مل (1)

 . (ت) مراكملا رغن ()

 ل
 ت)ز ف الإ ( ًابلثع ) خسنلا عيمج يف (4)

 /) يف ةمطقلا هذه درت مل (ه)

 .(تر كف ()
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 دنقلا كلذ نأ َنِكلَو

 ةمرح الإ ع امو

 لك لا

 (ن ركشت فيك )١(
 يف ةمطقلا هذه درت مل (؟)
 .(ذر ىع ©



 الأ

 اننأك ردنا نلف ١

 هئاع عامشلا سل

 هلا

 يقايتشأَو كبح ران ””ينافك االبم راثلاب يقر ابر

 قارتحال (اكم يدسج الو يداؤُك يف َكَقَحَو كك راق

 قاب 59 ةرصتشلاو هلوصحل وهم دوم ©0 دامك "ناك الإ ع

 « م) اهعامش هيلع س.شلا تمر ًاريدغ فصي كلاقو (1)
 . (ك) يف ةطقلا هذه درت ل (0)

 .(ةرايف عم
 .(تعع/مءظر بارش (4)

 ء(ع

 (نءك2عءمءيءظأىس) يب ىفك (ه)
 ك) دوع ناخدك (5)

 (م) قاب قوشلاو (« /



 طايختا نبا نا

 ام ِتارْفّزلَأ نم يدنع

 يرد بف اهيل كا

 , نأ كلاوه راث . كاوُهَو

 ياسا اف "تلقا انا هش نرشل دو 7

 (عءم) ينادريمل هسب يذلاو تيبلا اذهو . (تز قانعلا يف )١(

 (تز يقاللا (0)
 .(نز لب (م

 نكلو ءخسنلا عيج يف اذك (4) 'تليقاوف ) هلما :( ن) شماه يف



 ل يف
 ن «ت) يلق نع ةفاحنو (

 ك ) يف ةعبرألا تايبألا هذه درت مل
 ار كل
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 مدل «”َباصَأ دق هذه ان

 سرزادق )١(
 يز يف تيبللا اذه دري مل (0)
 235 . ( ظ شماه ) ليثلا يل
 ١ (ك) ةتامأ (4)
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 ينأ ف يرشلا" ىلإ بنكو

 بلاط نم كل 'ك دْملأ ابأ

 هبا هكيسدكوَو اكنم كنس

 . (كن) يف اقري ل هد ي (

 (قشمد خيرات ليذ ) رظنا « ميهارإ نب ليعامسا يضاقلا هلل (؟)
 . ٠١6 ص «ينالثلا

 ف تايبألا ءذه درت مل 0

 . (ي) يف تيبلا اذه دري مل (: /



 * كيدآ ماركلا ىطظح امأ

 باعك

 درت ٠ بوطشللاو (نامز مم نإ بوطخللا



 ليل طايملا نا داوخ

 تل
 6 ارغأ تلح

 بْذع كل ب َتْدَرَوَو اه

 يعَو يفشر نم لاطام ىلع

 تدعابو

 كك

 .(سر كاف يف )١(
 . (تءاظر هاش (م)
 (يء س) يلي (م)
 تا كذا عمممظر كفأ (4)



 طايخلا نبا اود

 نإ

 ذمأ اناره ريقساو,« فسوي نب .لضقلا ينأ دنع رشح دقو ؛اييدبنلاقو

 نا انآ الإ 0
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 ةنس «روصب اهأيإ هدشنأو هيلإ دفوو ءروص يلاو " " ةلودلا رينم حدمب لاقو : ان ندع 10

 : ةثامجرأو نيناعو عبرأ

 كاوه ْنَع يسفن نع اذإ
0 1 

 ةعاشح ّآلإ الا ردا ْلَعَر

 ىلع يمطافلا صنتسملا ريب و شويملا ريما هالو يشويحلا ةلودلا رينم )١(

 «روصب عنتماو «شويملا ريمأو رصنتسملا ىلع ةدم دعب ىصعف « غم# ةئس روم
 لع اوزكتأ دق روس لهأ 0 ةنس هيلإ رصم نم ركاسلا تريسف

 اهورمحو دوس لإ يرصملا ركسملا لصو اف «هناطلس ىلع هنايصع ةلودلا

 نئويملا ريمأو رصنتنملا رامشب اودانو ابلهأ راث « اهولئاقو
 اوءريثك ٠يث دلبلا نم.بهنو «عفادم الو عنام نينب يرسملا ركسلا
 فلأ نوتس دإبلا لهأ ىلع عطقو ءرصم ىلإ اولمحو هباحصأ نم همم نمو ةلودلا
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 . ناديم يف, ليخلا نالوجو لاتقلا : دروانلا ()

 . (عمشءمعءظءس) نييديدم (؟)



1 . 
 كنيب تاعوَر نم ينارأ

 نوي كنع ربَصلا َنَأَو كِيلَع داق ريع ىمألا نأ بجت ْنِمَو
3 

 رعت )١(
 . (تءذ) بارحلا (7

 . لاجلا نم لوكألا شيرحلاو
 . (ت) اهشيرجتء(س) ابثيرج (ع)
 . هيانب هضع : اناف بيت (4)
 'تتد'رثك ) ب درب عل 5
 ةملك : سشيشلا (5)



 . (ك) يف تايبألا ءذه درت مل (0)
 نب د نايتفلا وبأ ةلودلا ىفطصم ريمألا (؟) اطلس نب دن نايتفلا أ هل لإ

 ءروهشملا ىاشل



 : ©” نحوي. نب *” لضف : 3

 راصو كيبدل. يزأ نم. تالمَو

 تف رمق

 ا ىدلاَوال

 كك دق

 هلمانأأ

 يحئارت بح ءارعشلا دو انأ

 انشد تسلح تمطتسا ولو, يجحئادم دْرب َكِيلَع ْتنلَح يفإ

 )١( (ك) يف ةمطقلا هذه درت مل .
 . (يز هللا لسف (5

 .. سلبازط يف هلاق. امم يأ ء(ن ) ةيليازط (م)

 , «امقؤف ديزم نم كروج دمب امو. :باوصلا لملو « خسنلا عيج يف اذك (4)



 . (كلز دنع ()

 ملا حاير نب لالب (م)

 .٠ (ذز كالذ (؛)



 ٌلاجس نامّزلا كاوْحأ كلذك

 لاقم دين 0 َكَلْثمَو

 لا ةايلأ 0100 24 لارتكا

 '"' لا ©” هيف َناكام ائدتلا ٌدْيَحَو

 ةديسب يو تايانلا هب تئادت

 املأ هَدنب دئار الإ ٌرشبلأ

 ١ ىنلأو / َليملتإ َّك

 لاصن داميملا ريم ترئاط اك

 .(قر مر دع ىنز

 ك) هنم (0)
 .(ن) كك (م)

 . هرطم فلخب ال باحس : كاملا (4)



 ةطهرو ينل راصل

 هذه دعب يف لامال نأ

 .(نردع )١(



 لاطم ندسأالا دمع دنع ان

 لامع ةةرشو تان

 لإ الإ لَم كلإ الإ 'رمنا

 ٌلايع ةافكلل لإ ُساَنل "لو ثا ماركلي الإ ديت اه

 ابن هل اقر + 29 كرسي يفاوقلا ام اذإ

 ء(تعلز يذق ()



 رم ناركلا د



 طايللا نا ناوبد "4

 دليبق ناك سلا مَ دع أ ةَامت ناك دونت دنِع ليس نإ

 الوسم اكسل طرتخا امك اكتب
 الوُنأ ةرجتلا توه اذإ كدب

 نثلأ تاّمأل اهناك رشمم نب هل ل ع

 انأأو ًالئاغف نيرهابلا

 ف كب ناكام

 الومح ثيبي ام بئاحتسلا ري

 ( كل وا



 اهرَخ الق َبابلا ٌموُسأ

 وصتم نب دمحأ ني يلعء( ظ) يكلاما سبق

 ' روصتم نب دمححأ نإ ىلع نسحلا وبأ
 يفلسلا لاق ءاهثدعو قشمد خيش ءدهازلا



 ”تركم يف كل له كل لبق

 هيقسم ًانطاب

 تا ل

 اةمعقم ؟

 علم يف لباودلا تسع

 "يدل للا ذاذلا نكم



 ا طايخلا نبا تاويد

 ارسم كرلع كب قر



 طايملا نبا ناويد

 اءارببو 90 (ناوْيك واطي ادعس 2

 الظإ حابصإلا

 انماط ًالالْجِإ
 ءامنأو ًالاوْغأ قرشأو هبا تأ 3 1!

5 56 
 ءاشلا دمحم رام اذاولا أ

 : هحدمل ايطاخ هسلجم ىلإ ءاعدتسا دقو ءًاهيدب لاقو

 ماد ريح اي كيبل ال *|

 . (تء3عك) ءادج (م)



 طايخلا نبا ناويد

 واركلا لْوَمَو مانألا سن

 َنلالا ف ةسداب كفا

 ع هانا ُليطأ

 . (تز اب فاط يذلا )
 راه 0





 رك راسا

 كلا ديمع ديملل لق

 ك) هلئاس (1)

 نز) يادعإ )١(



3 

1 

 د الإ دادَرال ا

 ًالقممَو انضحر ارذأل ا ينبل نكف

 هيب ةرحدلملا باس كاوش

3 

 الراح

 : ةجاح دارزلا نب يلع نسحلا ابأ كللا ضهان يضتقي لاقو

 هانَثلا يأ كلثلأ ضمان ايأ

 ا رد كان

 ىدتلإ َ اَلَو فيكَ
 ماعلا هع دص نإ ف

 ؟©لاوتلا لب 0 0

 )١( (تءمز ةعاطق ء( عز ةعاظف .

 ) )0كز لاؤسلا
 .(تءلز ىرتف (م)
 ,. هداز يف نم : ضفنملا (4)



 ما همهم
 ها

 بمهاول أكف َالإَد بوهوا

 رامحألا َلَوْطأ دجللل تل

 ءاد 17 تم هللا َكافْسَو

 ُدِنَو دنع لك “نع ايلَع ١
 تت دقو فيكف تلاد

 لفي هانملا كانآ دك

 )١( (ك) لضفلاو .
 ) )0تيبلا اذه دري مل

 ةديمقلا هذه درت م (م)
 ” ار



 ا ناويد 0

 هاقرإ ربشلا ةَرغ اننأاخ لالع 5 2

 كلا ملَس دبا يف َرْمَد دل ٌراِداوَجَو

 دامت نري 6

 دم ريغ ماركلا رانص

 اك د دك اك

 تلخوء( تءن«ك ) يف الإ درت مل هدمب تا



 3 د ناجح ايوذ ريغ كاع

 ال 0 0 ( م



 نلاوذلا تافهْيلاَو انثلا رودس

 نا نويعلا ومست هلثم ىلإ



 دبلا ِ

 َىدَم الإ م الأ مآ ركلأ ئرْجأ اذإ

 6 هركذ بيط نم ايلا را

 تاّواطَو تهابفايندلا هب

 از ما مز
 ريشأ (عز

 . (2) تواطو تهابف اينالا تت

 ءنءظز 6)
 تا) هلئاع كب هدمس دسا



 طايملا نبا ناوود

 )١( هتجفانو كسملا : ةممطللا .

 ذي
 نينثملا نيهاشم نم قراختو . ةيمأ ينب نمز يف روبشم نغم : دبعم (م)

 ةيسايعلا ةلودلا ردص يف
 ارعلا يف ةدلب (4)

 هز مدا (6)

 . ( ك) يف ابك ةديسقلا هذه درت مل (5)





 ائطاو راتملا

 رع رع كلا د

 ةقارغأ ةقالخأ اناكرو

 ع« م«ظءس) يق تيبلا اذه







 طايخلا نبا ناويد

 هيدا كلرعا

 ًاتساحم كيل

 (ت) يسلا ()
 . ناويدلا بحاص طايخلا نبا وه (#
 ٠ (ت) نم تيبلا اذه طقس (م)



 طايللا نبا ناوبد

 كيوتح ىدنو ىتملا درت



 دليقساي

5 
 يل كلثم ا



 طايلتا نبا ناويد

 هيلإ هلاح وكشي لاقو | هلاس وكشي لاق 0 51

 1 اب يلح ةاوادم يف كود
 + ةاوادم نم كيدايأ دنع انف يمسح دب لتغا دقو



 نمي ال كاضفلا دجال أَو

 ردع ©0ه/و ةباوتلا ل مي ذك

 يف .ىدتلا تح يو ايسال
 وخسم لاحلاو '”ابيحصأ ةيضرم كقالخأو

 كدوج ىلإ يو ع نع يدي ُردلا ضيق ال
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 .(تز) تييصأ ام (1)

 (.٠ سرر تناك (0)

 . (جر اف (م
 .٠ (ج) كقاثيم (؛)

 . (م) اماحسأ (هز

 0 طوف كل



 طايخلا نبا ناوبد

 اشراش ا كلع اذنأ

 دارج لا نأ كسل لتزو

 ” ارق زيكا نشاك ككاو

 اتعَو ٍلمْؤُم لكل خذ

 ام الا نا احلا

 ضابرلا مسد امك ادوج

 نانا حج

 ةاشإلاو فاشإلا َكَتَصِبَو يب ُديلاَو دامنإلا كف

 ءءظ) ليم )١(
 وءاج ) :لاقي نأ اهلاعتسا يف باوصلا هجوو . درف رد دبر (9)

 ثا يل( سا كل ف
 كدوجو اًمأ (م)
 . عت نامزلا (4)



 : ًاضيأ هيف لاقو

 مآ دس نماط ظنا للا
 ةنم كيو ينتلح نإ رْهَد اب 1

 .ا(هل) يق الإ (كابتر ) خسفلا
 ) يف تايبألا ءذه



 طايطلا نبا تاويد

 ةبافسل ديا . هنأل

 رك

 2. م4 عاوسم هز م
 لح ىتَح دوما برغت

 .(تء) هدي يف رام (م)



 لاع ٍضْخَلَأ هانثلا 1

 لالا اذله :



 طايخلا نيا ناويد

 نيسمحو سمح ٍِ ةنس يفوتو «نيترم قشمد ةساير ىلوتو «( قشمد خي يدا لبد

 ( مو ص ؛ جارت 3 اسحب نب ل وب ) ةوسا# لحاف ف نقدو ءةيامسو





 ةنس يف دلو «بتاكلا يميمتلا يلع نب دسأ نب هللا رصن حتفا

 مظنيو ءانسح اطل بتكي ناكو ءدح نب قيفوت ىلع بدأتو «ةياعبرأ

 | ةنس مرحلا لوأ يف يفوتو ءءاشنالا ناويد يف بتك
 نبا ) بتاكلا ينالقلا نبا ىلمس ينأ ديمملا ءدلاو ةايح يف «ةيامخخو نيثالثو
 (١ ظرطع ركاض

 . ناويدلا يف ةمطق رخآ ( ك ) يف تايبألا هذه لحم ()





 ةفركلا ندا حالا عال لع





1 
 دودجلا







 ءامعا لج ناك



 اناتس ابل نسل ابأ تنكل

 دنع اهئاكم يف ابعضو نع انوهس دقو « ةطوطخلا خسنلا ةيقب

 اج + لسألا يف )١(



 هبدآو هل
 هقالثسأو هتف

 ةرثكو هعبط ةوق

 هينامم ةحصو هظافلأ ةبوذع

 هرعش نونف

 ةيبيلصلا بورما يف ًارعش لاق نم لوأ

 .ءرصع ءارعش نيب هتان

 و ةدح ىلع ةحفص ه٠ يف ةمدقملا )١(

 اهللع اند.تعا ينا| ةطول

 لايروكسإلا ةخسن

 ةيرهاظلا ةخسنلا

 ةيبوبألا ةخسنلا
 ةكح فراع مالسإلا خيش ةحدن

 ثونك هللا دبع ذاتسألا ةخسن



 تاطوانملا

 بكلاراد يف . ركاسعن/القشمدخيرات
 .قشمدب ةبرهاظلا

 ثلا تافمالسإلا ةربجج
 ينردلا يدملا عمجملا ةلازخ يف ةروصم ةخسنا

 والطلاب ك بأ ..ةيرصملا بت
 .بلطا ١ دبع داشر ذحح ديسلا هنما

 باقثأألاو ءامسألا : حمم يف بادآلا مم

 ةبرعاظلا بتكحلا راد يف . يلموفلا نبال
 . قشمدب

 ثمب . يدر, يرغت نال يناملا لهملا

 دلا هم بولطملاب
 . يدفصلل تايفولاب يفاولا

 يللماا عمجملا ةنازخ يف ةروصم ةخسن





 2707 سيق نب فنحألا
 م... لطخألا
 40 © ع١ مالسإلا

 , ليعامتإ

 رنق ءاوك اوس وا

 مرت ا يي دعالا

 ؟ؤ.٠ 6 ؟مه يراصن

 1م نالسرأ بل
 م: راّمع نب ةلودلا نيمأ
 ,دلا سنأ
 مج. يرتحبلا
 ءلغم 1407 2164 يتابفسألا عيدب نبا
 لكي

 مه يشبحلا حابر نب لالب

 ل

 «ةمل خوراج نب مار

 كولملا جان نيكتنط ن يرو

 ريب نالسرأ بلآ نب شتت ةلودلا جان

 م. يبئاطلا مات وأ
 ماا ممل ( ةليبق ) خنت
 ه» © ه٠ ينامطلا نب كلملا ةقث

 مدوب ؟ كلملا ةقث
 ميم ءوخن موي / عنب خوراج
 نيسملا نب يلع  راطسملا نبا

0 
 254 20م, * راع نبا كلملا لالح

 641 64422 مو مب ءاكو

1 

 مس كلملا لالج تخأ
 مسا < ”9 كلملا لالج كوامت ةلودلا لاج
 مسي يرذملا رمعم نب ليمج

 رسإ ل٠ ء 39 نحلا ينأ نبا
 مج ةلودلا لامج نب نابج
 007 يالا متاح
 «وبب نيكتشك ن قراح
 805 1١84© فكانس نب راسم نب َناَّنسح

 امءاكك < لوخءلكل

 759 2« 74 يفوصلا نيسحلا نب نسحلا



 همي يفارزلا يلع ينأ نب
 هي يورملا مالسإلا ن

 ا
 ا
 ا
 ا
 ا
 ا ا

 ٠٠6١ مجنلا

 ؟ا/ ء1ات ات )51/6 16١ برعأ

 افي

 لع ادهم عرمك ءاالو علوم وربع

 مو 6 سمو علب ءاوم كوخ

 فش اف ل يلا

 اضن دسلا فخ فيس ففي قل

 "م
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 يذقنملا نالسر  ءاطعلا ونأ

 مهيد يناسفلا دمحأ نب يلع
 مبوب يياتألا دماح نب يلع

 منو راطسملا

 سمس سال

 كلملا لالج  راثمع نب دم نب يلب

 15414 , ١١ ذقنم نبا دّلقم نب يلع

 د4 55 « هاب راع لآ
 مهي راّتمع وني

 1 ضرس راع

 ةلودلا في

 راّمع نب دمحم نب راثمع يلعوبأ كاملارفخ

 الكدم/ا5عدك 24و45 4 مال عود

 نك مم ءاصب دبع اج
 م... قدزرفلا

 اا < 1١4 سرفلا

 ةجحئرفأ - ةحئرف

 14١ لشفلا وبأ
 ده اتحوب نب لضف

 هم نيسحلا نب ةزمح ئاتكلا بأ

 154 4 1٠64 ( ةليبق ) بلك

 ١17 ( ةليبق ) ةنانك

 ةلودلا بضع - نيدلا دم

 ؟نب1 6 ؟مهب هللا كوسر دمع
 ؟.س ةلودلا بشع

 2217 (سراوفلا وبأ) كنام نب دمع



 مس سل
 هلا عيد

 ؟ه1444 2 ؟4؟يفوصلا

 ردك < موز مج ه4 « ؟مس وأ

 انك ضلت افك
 مروع سرع ماع علل سنع معمم نب ليعامسا _ نيكل

 ميكا

 ضل ل ا بفانملا وأ

 أ
 ه؟دويللا |



 «ه9. ( نصح ) قلبألا
 16ه مضإ
 واو لقاع ةقرب
 م1 كبلعب
 روج ؛ ومي دادشب
 15. (مارحلا) تيبلا

 ميو < 17و ءا/؟ رجاح

 م5 زاجحلا
 11٠١ مطخحلا
 مريب ء م بلح
 نت ء ةاح

 اوعع لكك 2 مكس

 ومو سومو ا

 اك ا في

 + ناتقرا

 اوجك المل الغم يي

 هاب ةوامس
 ١و8 راجتس

 ماءوول كوكل هك ع وغم
 موعدك

 هم ( رهن ) ةارسل
 وسع ع وسع

 2م
 روعرزامك رول كوم ءلاوكوخ
 ملمع لج

 مدور ةببطا

 مير ووو ةناع

 موي عمر ومع قا





 م.١ (ابجئأف) ”ةرم ”رخدلا ينبازام اذإ

1 
1 

 3 ةديمطت باخ! ءايلمل
 م٠ ( ”سلملا) "تفضو "تفس يلام بيجع ) كيفلطصيام عئادب لمأت

 +٠ (”مفطال ) ببلت ةتاذ ءارقس سحاب | هلاذ ناكلامو





 ١و4( شوثشب) ةيحح ريخ كيلإ ”ريمثالا ىدهأ

 مم ( اهشوغد ) ”هثبطخ هم 'موبلاو كوقأ
 تح ص

 ( يقايتشا ) الهم رانلاب رحاب الأ

 ( قطانم ) امأك رب

 "قشنملا هظاأ فيس اولس





 كي ) يحتاوبع لس رانلاب يبذممأ
 ميلا نم ىلحأ هقالخأ
 ىفوأ كؤاقب

 لالملا ىرتأ
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 (84) ص )١( س رانا
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